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خشك شدن 70 هكتار 
شاليزار در آمل

ــاورزي شهرستان  مدير جهاد كش
ــاليزارهاي  آمل گفت: 70 هكتار از ش
ــتان آمل به دليل  ــا شده در شهرس نش

مشكل كم آبي خشك شدند.
سيدمرتضي اميني افزود: به دليل 
ــاران در ماه هاي اخير و بروز  نباريدن ب
مشكل كم آبي در شهرستان آمل، 70 
ــاليزارهاي نشا شده در اين  هكتار از ش

شهرستان خشك شدند.
ــن  ــار از اي ــه داد: 55 هكت وي ادام
ــطي كال،  ــتاهاي وس زمين ها در روس
ــر  آهنگركال و مزرس بخش دشت س
ــت  ــتاهاي مرمر دش و مابقي در روس
اسكومحله، كاسمده، اسپند، خشكرود 
ــش امامزاده عبدالهر اين  و تليران بخ
ــتان واقع شده اند.اميني با بيان  شهرس
اين كه بيش از 30 هكتار از شاليزارهاي 
اين روستاها نيز به دليل كم آبي امسال 
ــه داد: ــت، ادام ــده اس ــاكاري نش  نش

ــي 4680  ــكالت كم آب ــه دليل مش  ب
ــاليزارهاي نشا شده هم در  هكتار از ش

وضعيت استرس قرار دارند. / ايسنا
گردوخاك برخي 

استان ها را فرامي گيرد
ــازمان هواشناسي از  كارشناس س
ــي پديده گردوخاك در برخي  پيش بين

از استان ها خبر داد.
ــه روز  ــري رفيعي افزود: در س كب
ــتان هاي واقع در شمال  آينده براي اس
شرق، شرق، جنوب شرق و استان هاي 
خوزستان و ايالم وزش باد و گردوخاك 
پيش بيني مي شود كه در زابل با توفان 

و گردوخاك همراه خواهد بود.
ــتان هاي  وي با بيان اين كه در اس
ــمال اصفهان و جنوب  مركزي، قم،  ش
استان تهران نيز  باد و گردوخاك دور از 
انتظار نيست، تصريح كرد: امروز غرب 
خليج فارس و پنجشنبه،  شرق درياي 
ــد. همچنين  ــواج خواهد ش ــان  م عم
ــنبه نيز درياي خزر  ــب و پنجش از امش
مواج پيش بيني شده است./ خبرگزاري 

صداوسيما

گسترش حوزه طرح 
كشاورزي پايدار 

درياچه اروميه
ــت از  ــي حفاظ ــرح مل ــر ط مدي
ــتاهاي  تاالب هاي ايران گفت: روس
ــاورزي  ــاركت كننده در طرح كش مش
ــتا در حوضه درياچه  پايدار به 75 روس

اروميه افزايش مي يابد.
محسن سليماني افزود: هم اكنون 
41 روستا در آذربايجان غربي و شرقي 
ــاورزي پايدار با  ــراي طرح كش در اج
ــاركت دارند،  ــرد IPCM  مش راهب
ــايت ها يا همان  ــزودي تعداد س اما ب
ــاركت كننده در طرح  روستاهاي مش
  IPCMــاورزي پايدار با راهبرد كش
با ايجاد 22 سايت جديد و 12 روستاي 

اقماري به 75 روستا افزايش مي يابد.
ــايت هاي  ــان اين كه س ــا بي وي ب
ــرقي و در  ــان ش ــد در آذربايج جدي
ــير، اسكو و  ــهرهاي بناب، عجبش ش
ــت، گفت: در  ــده اس ــهر واقع ش آذرش
ــتاي اجراي اين طرح يك بسيج  راس
ــكيل مي شود كه هدف  اجتماعي تش
كلي آن الگوسازي در زمينه مشاركت 
جوامع محلي در فرآيند احياي درياچه 
ــتقرار كشاورزي پايدار  با استفاده و اس
ــا ــري در راهبرده ــي بازنگ ــا اندك  ب

 است./ ايرنا
راه اندازي سامانه 

پيام كوتاه براي اعالم 
آتش سوزي

فرمانده يگان حفاظت اداره كل منابع 
طبيعي و آبخيزداري البرز از راه اندازي 
ــامانه پيام كوتاه براي اطالع رساني  س
و حضور به موقع گروه هاي مهار آتش 
ــتان خبر داد و گفت:  ــع اين اس در مرات
ــيدن فصل گرم سال  با توجه به فرارس
ــوزي در سطح  و امكان وقوع آتش س
ــي و اراضي  ــاي منابع طبيع عرصه ه
ــاد هماهنگي و  ــي و به منظور ايج مل
ــور به موقع گروه هاي مهار آتش،  حض
جوامع محلي، سازمان هاي مردم نهاد 
ــاه  ــام كوت ــامانه پي ــا، س و ارگان ه
ــدازي  راه ان  50005000001504

شده است.
سرهنگ اردشير جابري همچنين 
ــي تجهيزات  ــه خريد برخ ــاره ب با اش
ــزود: قرارداد  ــار آتش اف موردنياز مه
ــگان  ــروازي از ي ــات پ ــد خدم خري
نيروهاي مسلح نيز به منظور خاموش 
ــردن آتش و پايش جنگل ها و مراتع  ك
ــور،  ميان مديريت بحران وزارت كش
ــلح، سازمان  ــتاد كل نيروهاي مس س
ــور  جنگل ها ومراتع و آبخيزداري كش
ــت منعقد شده  و حفاظت محيط زيس

است./ ايرنا

ايران زمين

جام جم كرمان   
حكمت قاسمخاني

روستاهايي كه يكي پس از ديگري خالي 
از سكنه مي شوند و مردماني كه براي رهايي 
ــالي بار سفر بسته  از بحران بي آبي و خشكس
ــل زندگي خود را ترك كرده و  و زادگاه و مح
ــتان كوچ مي كنند و باعث رشد و  به مركز اس
گسترش حاشيه نشيني شده اند؛ اينها نمايي 
از معضل بزرگ خشكسالي در استان كويري 

و پهناور كرمان است.
 حفر چاه هاي غيرمجاز، روش هاي سنتي 
آبياري اراضي كشاورزي و خشكسالي هاي 
ــاله در حالي باعث پايين رفتن سطح  چندس
ــده و منابع آبي استان  آب هاي زيرزميني ش
ــرار داده كه  ــع بحراني ق ــان را در وض كرم
ــتان  ــتاهاي اس اكنون وضع كم آبي در روس
كرمان بسيار حاد است و بسياري از روستاها 
به دليل نبود آب يا تخليه شده اند يا با تانكر به 

آنها آبرساني مي شود.
ــالب  ــركت آب و فاض ــل ش مديرعام
ــان اين كه  ــتان كرمان با بي ــتايي اس روس
ــت ، تامين و  ــتان كرمان اهمي اكنون در اس
ــاميدني كار فني و پيچيده اي  توزيع آب آش
ــده  و منابع آبي از شهرها و روستاها فاصله  ش

ــت، مي گويد:  ــه اس گرفت
ــكالت اصلي  يكي از مش
ــداري  ــتاها ناپاي در روس
سفره هاي آب زيرزميني 
ــت و مشكالت كمي  اس
ــياري بر  آب، تاثير بس
ــته  كيفيت آب گذاش
و برداشت بي رويه از 

منابع آبي زيرزميني موجب اسيدي، شوري 
ــت. علي رشيدي، با  ــده اس و تلخي آب ها ش
اشاره به اين كه در شمال استان كرمان اقدام 
خوبي براي مصرف بهينه آب صورت گرفته 
ــت، مي افزايد: در اين مناطق مصرف آب  اس
ــرقي  كاهش يافته، اما در مناطق  جنوبي و ش
ــاني دقيق تري از  ــتان نياز به اطالع رس اس
ــزوم صرفه جويي در  ــتان و ل ــع آبي اس وض
ــه اين كه  ــاره ب ــن زمينه داريم.وي با اش اي
5177 روستا در استان كرمان  وجود دارد كه 
ــور است،  ــتاهاي كش معادل 10 درصد روس
ــتا در اين استان  مي گويد: بيش از 730 روس
ــاميدني ندارد و  در سطح  ــي  آب آش لوله كش
ــتان كرمان به 906 روستا از طريق تانكر  اس

آبرساني صورت مي گيرد.
علي رشيدي تصريح مي كند: 620 روستا 
ــده  با كمبود آب مواجه  كه قبال تامين آب ش
ــتند و براي اين كه اين كمبود را بر طرف  هس
كنيم به 130 ميليارد تومان اعتبار نياز داريم 
.به گفته وي، بخشي از آب شرب روستاهاي 
استان كرمان از طريق 598 حلقه چاه تامين 
ــركت آبرساني به  ــود و  اولويت اين ش مي ش

روستاهاي فاقد آب است.

 پيامدهاي اقتصادي خشكسالي 
بر كرمان

طي دو سال گذشته خشكسالي بر اقتصاد 
ــاورزي تاثير مستقيم  ــتان در بخش كش اس
ــهرهاي  ــت. نماينده مردم ش ــته اس گذاش
ــيون  ــس كميس ــان و راور و نايب رئي كرم
ــالمي در  ــوراي اس ــادي مجلس ش اقتص
ــه تاثيرات  ــاره ب ــو با جام جم با اش گفت وگ
ــاورزي كرمان  ــر بخش كش ــالي ب خشكس
مي گويد: طي چند سال گذشته باغات زيادي 
ــك شده و در  ــمال استان كرمان خش در ش
ــهرهاي رفسنجان، زرند، راور و زنگي آباد  ش
ــديدي داشته  ــته كاهش ش حجم توليد پس
ــت. محمدرضا پورابراهيمي مي افزايد:  اس
متاسفانه كم آبي شرايط خاصي را در بخش 
كشاورزي استان كرمان ايجاد كرده است و 
ــاالنه 10 درصد از حجم  ــود س برآورد مي ش
ــته استان كاسته مي شود  توليد محصول پس
و اثرات آن در ميزان درآمد و ارزآوري استان 
مشهود است. وي با بيان اين كه خشكسالي 
ــت و در  ــته اس ــر بخش توليد نيز اثر گذاش ب
ــاورزي، به  بخش فرآوري محصوالت كش

ــد محصوالت بر  ــل كاهش ميزان تولي دلي
ــتان  ميزان درآمد محصوالت صادراتي اس
ــح  ــذارد، تصري ــتقيم مي گ ــرات غيرمس اث
ــالي  مي كند: عالوه بر اين به دليل خشكس
ــرب مورد  ــتاها آب ش در تعداد زيادي از روس
نياز مردم وجود ندارد و به دليل خشك شدن 
چاه ها و چشمه ها، كوچ جمعيت در بسياري 
ــروع شده و روستاها خالي از سكنه  از نقاط ش

شده اند.
 اين نماينده مجلس، آبرساني به روستاها 
را نشان دهنده وضعيت نگران كننده سكونت 
ــوان مي كند و با بيان اين  ــن مناطق عن در اي
ــياري از روستاها امكان جابه جايي  كه در بس
ــرب وجود ندارد،  ــا براي تامين آب ش چاه ه
ــتاها به  ــد: كوچ جمعيت از اين روس مي گوي
ــتان كرمان  ــهرهاى اصلي يا خارج از اس ش
ــون با يك پديده  ــت و اكن افزايش يافته اس
جديد به نام كوچ ناشي از خشكسالي مواجه 
ــي از رسيدن به شغل  ــتيم، نه كوچ ناش هس
بهتر و درآمد بيشتر كه اين وضعيت، شرايط 
ــاد كرده  ــتان كرمان ايج ــي را در اس خاص
است. پورا براهيمي مي افزايد: متاسفانه اين 
وضعيت خاص است و امكان برگشت براي 
ــل زندگي خود را ترك  ــتايياني كه مح روس

مي كنند، وجود ندارد.
ــدن روستاها از سكنه، گسترش  خالي ش
ــون  ــهري همچ ــيني در كالنش حاشيه نش
ــت. روستايياني  ــته اس كرمان را درپي داش
ــالي به اين  كه براي رهايي از تبعات خشكس

ــهر كوچ كرده اند اكنون در شهرك هاي  ش
ــيه اين شهر ساكن شده و به دليل نبود  حاش
زمينه اشتغال و بيكاري به شغل هاي كاذب 
ــدر رو آورده اند.  ــد و فروش مواد مخ يا خري
ــه گفته نماينده مردم كرمان و  معضلي كه ب
راور در مجلس اثرات منفي خود را در بخش 
ــذارد و پيامدهاي  ــهر مي گ اجتماعي اين ش
اجتماعي رشد حاشيه نشيني كرمان را درگير 
كرده است.  از سوي ديگر تبعات خشكسالي 
ــران كمبود آب، بخش صنعت و معدن  و بح
ــتان را تحت تاثير قرار داده است. به گفته  اس
ــيون اقتصادي مجلس  نايب رئيس كميس
ــياري از واحدهاي  ــالمي، بس ــوراي اس ش
ــال احداث در كرمان همچون  صنعتي در ح
ــيمي به دليل نبود  پروژه هاي فوالد و پتروش
ــت  ــع آب قابليت اجرا ندارند و سرنوش مناب
ــس از بهره برداري  ــه پ ــغلي ك چندهزار ش
ــود، ــود ايجاد ش ــرار ب ــا ق ــن پروژه ه  از اي

 نامشخص است.
ــا پورابراهيمي، با بيان اين كه  محمدرض
امسال به طرح انتقال آب از منطقه بهشت آباد 
ــرب شمال استان كرمان  براي تامين آب ش
ــروع شده است،  بودجه تعلق گرفته و كار ش
مي گويد: اميدواريم ظرف مدت دو سال اين 
ــاالنه 180  ــد و س طرح به بهره برداري برس
ــهرهاي شمالي  ميليون متر مكعب آب به ش

كرمان انتقال يابد.
 وي بحث انتقال آب از صد صفارود براي 
ــهر كرمان و انتقال آب  ــرب ش تامين آب ش
ــارس و درياي  از خليج ف
ــراي بخش  ــان ب عم
ــتان كرمان  صنعت اس
ــاي در حال  را از طرح ه
اجرا براي رفع بحران 
كم آبي در اين استان 

برشمرد.
  

ضرورت راه اندازى مركز تحقيقات 
هواشناسى در خراسان شمالى

گروه ايران 
بهنام وحيدى 

ــى نقش  امروزه پژوهش هاى هواشناس
ــعه پايدار مناطق مختلف  ــزايى در توس بس
ــه راهكارها و  ــورى ك ــه ط ــور دارد، ب كش
پيشنهادها درخصوص آب و هوا، خشكسالى 
ــا تجزيه و تحليل هاى  ــاى ديگر ب و پديده ه
ــق اين مراكز  ــى از طري اقليمى و هواشناس
ــا و مردم قرار مى گيرد كه  در اختيار ارگان ه
ــمالى از داشتن  متاسفانه استان خراسان ش

چنين امكانى محروم است.
ــى  ــى جاللى، مديركل هواشناس مجتب
ــز  ــش مراك ــاره نق ــمالى درب خراسان ش
ــگار جام جم مى گويد:  ــى به خبرن هواشناس
اين مراكز، اطالعات الزم را در زمينه توسعه 
ــگر، احداث و  ــذب گردش ــگرى و ج گردش
ــيدى و بادى،  ــعه نيروگاه هاى خورش توس
احداث و تهيه اطالعات جوى الزم در زمينه 
ــان توليد و كاهش  ــرى، باالبردن راندم تراب

خسارت احتمالى صنايع، 
ــارات سيل و  كاهش خس
حتى انجام كشت مناسب 
ــرايط اقليمى،  براساس ش
ــاى مختلف  ــه حوزه ه ب
ــد. ــه مى ده ــور ارائ كش

ــه وى، چگونگى  ــه گفت ب
ــاز  ــورد ني ــن آب م تامي

ــوع اقليمى در  ــور، تن ــق مختلف كش مناط
ــاخت و ساز اماكن، كاهش خسارت جوى  س
بويژه سرمازدگى، پيش بينى آفات گياهى و 
توفان هاى دريايى، تغييرات ناگهانى دماى 
هوا و بروز آلودگى و احتراق جنگل ها ناشى از 
عوامل جوى، از ديگر كاربردهاى مهم مركز 

تحقيقات اطالعات هواشناسى است.
وى افزود: طى چهار سال گذشته، احداث 
مركز تحقيقات هواشناسى در استان البرز و 
ــمالى آغاز شده كه  قم همزمان با خراسان ش
ــتان البرز افتتاح شده،  اكنون اين مركز در اس
در استان قم در حال ساخت قرار دارد ولى در 
خراسان شمالى اقدامى براى آن انجام نشده 
ــت.جاللى اعتبار مورد نياز براى احداث  اس
اين مركز را 30 ميليارد ريال دانست و گفت: 
ــوم  ــز از مصوبات دور س ــن مرك ــداث اي اح
ــابق بوده ولى با  ــفرهاى استانى دولت س س
وجود پيگيرى هاى انجام شده، تاكنون اعتبار 

الزم براى احداث آن تامين نشده است. 
ــمالى  ــى خراسان ش مديركل هواشناس
ابراز اميدوارى كرد، با توجه به اين كه استان 
ــگرى در مسير زيارتى شرق  در زمينه گردش

ــياحتى غرب قرار دارد و همچنين زمينه  و س
ــتان كشاورزى است،  فعاليت اقتصادى اس
ــتان در جهت  ــوي اس ــارات الزم از س اعتب
ساخت مركز تحقيقات هواشناسى كاربردى 

تامين مي شود.
ــه بروز پديده  ــاره به اين ك جاللى با اش
ــتان از بيابان هاى قره قوم  ــرد و غبار در اس گ
تركمنستانـ  كه مساحتى تقريبا 350 هزار 
ــرد، مى گويد:  ــات مى گي كيلومتر داردـ  نش
ــن بيابان هر  ــى مناطق اي ــى در برخ بارندگ
ــود و اين قلمرو،  ــال يكبار ديده مى ش ده س
ــت كه  ــش گياهى اس معموال عارى از پوش
ساالنه در فصول خرداد و تير، خراسان شمالى 
ــان رضوى را  ــتان خراس و بخش هايى از اس
ــان  ــر قرار مى دهد.وى خاطرنش تحت تاثي
ــنجش  ــتگاه هاى س  كرد: براى احداث ايس
ــرد و غبار، يك ميليارد و 200 ميليون ريال  گ
ــت كه پيش بينى شده در  اعتبار مورد نياز اس
ــتان هاى راز،  صورت تامين اعتبار در شهرس
ــخانه نصب  جاجرم و آش
شود.مديركل هواشناسى 
ــا بيان  ــمالى ب خراسان ش
ــاخت ها  ــه زيرس ــن ك اي
ــوالت  محص ــده  عم و 
ــتان مربوط به  توليدى اس
بخش كشاورزى است، از 
اجراى پروژه اى به عنوان 
ــى و  ــه با تفاهم اداره كل هواشناس تهك ك
ــازمان جهاد كشاورزى اجرا مى شود، خبر  س
ــته به صورت  ــت: اين طرح در گذش داد و گف
ــده كه در آن، چند كشاورز  آزمايشى اجرا ش
ــتان  ــتان هاى اس ــه شهرس ــه در هم نمون
ــق پيامك،  ــته اند و از طري ــاركت داش مش
ــايت يا فكس برگردان پيش بينى روزانه،  س
ــده و  ــا يا اخطاريه ها انجام مى ش اطالعيه ه
ــبت به ارتقاى  حاال به علت نتايج مثبت، نس

آن اقدام شده است.
ــى خراسان شمالى،   مديركل هواشناس
ــى استان را  ــتگاه هاى هواشناس تعداد ايس
ــان مى كند:  ــورد مي داند و خاطرنش 120 م
ــه مورد ايستگاه هواشناسى جاده اى، يك  س
ايستگاه اصلى سينوپتيك فرودگاهى، شش 
ــينوپتيك تكميلى، 99 ايستگاه  ايستگاه س
باران سنجى معمولى و خودكار و 12 ايستگاه 
ــتان  ــى معمولى و خودكار در اس اقليم شناس
فعال است كه در سال جارى براى گسترش 
ــتگاه اقليم شناسى، هفت ايستگاه  يك ايس
ــتگاه هواشناسى  ــنجى و يك ايس باران س

خودكار برنامه ريزى شده است.

جوالن سالك در مهران و دهلران
ــران و  ــق مه ــالك در مناط ــوالن س ج
دهلران پاياني ندارد. پشه سالك سال هاست 
ــوم اين  ــاه و معص ــودكان بي گن ــورت ك ص
شهرستان هاي مرزي را آنچنان نيش مي زند 
ــه جايش همانند حفره اي روي صورت آنها  ك
به يادگار مي ماند و همين يادگاري ناخواسته 
ــود كه آنها براي حضور در جامعه  باعث مي ش
ــكالت  و برقراري ارتباط اجتماعي دچار مش

روحي جبران ناپذيري شوند.
در كوچه و خيابان هاي شهرهاي دهلران 
و مهران كه قدم بزني عالوه بر كودكان، افراد 
ــي ديد كه گرفتار اين  ــالي را نيز خواه بزرگس
ــد، بيماري اى كه  ــده و خواهند ش بيماري ش
ــه كني و درمان آن  ــئوالن ريش به گفته مس

ــت و فقط بايد راه پيشگيري  امكان پذير نيس
و مقابله با آن را پيش گرفت.

ــتي دانشگاه علوم پزشكي  معاون بهداش
ــارزه با  ــاله مب ــاره به اين كه مس ــالم با اش اي
ــتان ايالم بخصوص  ــالك در اس بيماري س
ــران بحث  ــران و مه ــتان هاي دهل شهرس
بهداشتي بسيار مهمي است، درباره اقدامات 
ــن بيماري  ــه با اي ــراي مقابل ــده ب انجام ش
ــاي كنترل و  ــال جاري كميته ه گفت: در س
ــطح فرمانداري هاي  ــالك در س ــش س كاه
شهرستان هاي دهلران و مهران تشكيل شده 
ــن كميته به عهده  ــه برنامه و هماهنگي اي ك

فرمانداران است.
ــو با مهر  ــر در گفت وگ ــي ناصري ف راض

ــات و  ــن كميته ها با برگزاري جلس افزود: اي
ــت آوردن آمار و اطالعات در خصوص  به دس
ــتان ارجاع  ــاري، گزارش ها را به اس اين بيم
ــيار  ــود يك اقدام بس ــن خ ــد داد و اي خواهن
ــش و كنترل بيماري  ــتاي كاه مثبتي در راس
 سالك است.وي تصريح كرد: با برنامه ريزي

 انجام شده بيماري سالك در اين شهرستان ها 
ماه به ماه به صورت كنترل شده در آمده است، 
ولي از آنجا كه افراد مبتال به بيماري سالك در 
ــال گذشته آمار بااليي بوده ما بايد اقدمات  س
ــات علمي  ــام دهيم.عضو هي ــري انج موث
دانشگاه علوم پزشكي استان ايالم يادآور شد: 
ــال گذشته  با توجه به افزيش افراد مبتال در س
ــتان ها، انتظار داريم مردم پاي  در اين شهرس

ــهروندي خود كه همان  كار بيايند و حس ش
ــت را افزايش  ــائل بهداشتي اس رعايت مس
ــهرداري و آب  ــد و همكاري خود را با ش دهن
ــتر كنند.ناصري فر با تاكيد بر  و فاضالب بيش
اين كه دانشگاه علوم پزشكي استان اقدماتي 
ــوص تامين دارو، بيماريابي و مبارزه با  در خص
بيماري و جونده كشي را در دستور كار خود قرار 
داده است، گفت: اطالع رساني يكي از راه هاي 
ــالك است و بر اين اساس  مقابله با بيماري س
ــگاه علوم پزشكي با همكاري نهادهاي  دانش
مختلف به اجراي يك سمينار آموزشي اقدام 
كرده كه اميد است با ارائه آموزش هاي علمي 
ــمينار شاهد كاهش بيماري سالك  در اين س

باشيم.

ــتان و  يكي از محصوالت توليدي سيس
ــگ و باكيفيت  ــتان، حناي خوش رن بلوچس
است، اما اين محصول با وجود مرغوبيت آن 
ــاني از ديار خود بر پيشاني ندارد  هيچ نام و نش
ــتان هاي ديگر برندسازي و روانه  و به نام اس

بازار مي شود.
ــتان در منطقه  حناي سيستان و بلوچس
بلوچستان بويژه شهرستان دلگان، ايرانشهر 
ــود و به گفته مدير  ــهر كشت مي ش و نيكش

ــاورزي سيستان و  باغباني جهاد كش
بلوچستان، نبود كارخانه اي كه بتوان 
ــده را فرآوري  ــت ش محصول برداش
ــكل حناي اين  ــرد، مهم ترين مش ك
ــال آن به ديگر  ــتان و عامل انتق اس
ــته بندي و عرضه به  ــتان ها و بس اس

نام آنهاست.
اردشير شهركي با اشاره به اين كه 
ــتان و بلوچستان از ديگر  حناي سيس
ــتان ها و به نام آنها به كشورهاي  اس

ــود، به مهر  ــج فارس صادر مي ش حوزه خلي
ــطح زير كشت حنا در استان 1336  گفت: س
ــت كه از هر هكتار 3500 كيلوگرم  هكتار اس

محصول برداشت مي شود.
ــه  ــت س ــد: به دليل برداش وي يادآور ش
نوبت در سال، حنا محصول توليدي با صرفه 
ــد در برنامه ريزي  ــت كه باي اقتصادي باالس
ــه آن توجه  ــاورزي ب ــعه اي بخش كش توس
ــود اصلي آن به  ــود، در حالي كه اكنون س ش

استان هاي ديگر مي رسد.
ــهركي، اين محصول با ارزش  به گفته ش
ــتان در شهرهاي دلگان،  سيستان و بلوچس
ــهر، نيكشهر، قصرقند، فنوج و چابهار  ايرانش
ــي،  ــارف آرايش ــود و در مص ــت مي ش كش

بهداشتي و دارويي كاربرد چشمگير دارد.

ــازمان جهاد كشاورزي  مدير باغباني س
ــاره به اين كه در هر هكتار حنا،  ــتان با اش اس
ــتند، افزود: با توجه به  ــاغل هس چهار نفر ش
ــت 1336 هكتاري در سطح  ــطح زير كش س
ــغول   ــر در اين حوزه مش ــتان، 5000 نف اس
ــاد كارخانه هاي  ــورت ايج ــتند و در ص هس
ــتي از قبيل شامپو و صابون كه حنا در  بهداش
ــاهد اشتغالزايي  آن كاربرد دارد، مي توانيم ش

چند برابر اين ظرفيت باشيم.

ــان كرد: اگر در كنار  ــهركي خاطرنش ش
ايجاد كارخانه هاي تبديلي، تبليغات وسيعي 
ــتر اين محصول و موارد  ــناخت بيش براي ش
ــتفاده آن به منظور جذب سرمايه گذاران  اس
ــكوفايي  ــاهد ش ــك ش صورت گيرد، بي ش

اقتصادي چشمگير در منطقه خواهيم بود.
ــالي، نبود بازاريابي  به گفته وي، خشكس
ــب و شناسايي بازارهاي هدف، از ديگر  مناس
ــي رود كه بايد به  ــمار م موانع توليد حنا به ش

صورت ويژه به آن نگاه شود.

  خواص دارويي حنا
ــي و آبخيزداري  ــع طبيع ــركل مناب مدي
ــاره گفت:  ــتان در اين ب ــتان و بلوچس سيس
ــنتي با خواص  ــي س حنا از جمله مواد آرايش

دارويي فراوان است كه زنان استان سيستان 
ــتان از  ــوب اين اس ــژه جن ــتان بوي و بلوچس
گذشته هاي دور تا امروز براي ترسيم اشكال 
ــت و پا و رنگ كردن سر خود از آن  زيبا بر دس
ــتفاده مي كرده اند و ريشه در فرهنگ اين  اس
ديار دارد.عبدالباسط پاكزاد با بيان اين كه گياه 
ــاري  ــا محافظ كبد، كاهش دهنده پرفش حن
ــت،  ــكن دردهاس ــيت زا و مس خون، حساس
ــتن تركيب تانن  ــا با توجه به داش ــزود: حن اف
داراي خاصيت قوي قابض است، به 
همين دليل از آن به صورت خوراكي 
ــهال خوني، زخم هاي روده اي  در اس
و معده اي استفاده مي كنند. اين گياه 
ــرف خارجي و  ــن براي مص همچني
ــه عنوان ضداگزما، درمان  موضعي ب
جرب شامل بيماري پوستي واگيري 
ــاركوپتس اسكابيل  كه عامل آن س
ــاري  ــس و بيم ــت، ضدميكوزي اس
ــان زخم  ها  ــت و درم ــي پوس قارچ
ــر و  ــت س كاربرد دارد. درمان قارچ هاي پوس
ــت و  جذام، رفع اگزما، جلوگيري از عرق دس
پا و بهبود ترشحات سوزاكي از ديگر خواص 

دارويي گياه حناست.
ــگاه اصلي  ــاره به اين كه رويش وي با اش
ــران در مناطق جنوبي از جمله  گياه حناي اي
ــتان و  ــهر، سيس ــراف بندرعباس، بوش اط
ــتان، كرمان و يزد است، يادآور شد: از  بلوچس
ــياري از نقاط جهان از جمله مصر،  حنا در بس
ــتان، افغانستان،  ــتان، ايران، پاكس هندوس
ــكا براي رنگ كردن  اروپاي مركزي و آمري
ــتفاده مي شود و هم اينك محصوالت  مو اس
ــادي از اين گياه براي مراقبت و محافظت  زي
ــود، رسمي كه  ــاخته مي ش از مو در جهان س

همچنان در اين ديار پار برجاست.

حناي سيستان و بلوچستان  ديگر  رنگ ندارد

خشكسالي، روستا نشينى در كرمان را با مشكل مواجه كرده است 

ــزـ  مرندـ   ــي پروژه تبري ــات اجراي عملي
ــتين پروژه مشترك  بازرگان به عنوان نخس
ــر تا دي ماه  ــي ايران و تركيه حداكث آزادراه

امسال آغاز مي شود.
ــفر هيات  ــزارش مهر، در جريان س به گ
ــروژه آزادراه  ــرقي، پ دولت به آذربايجان ش
تبريزـ  مرندـ  بازرگان كليد خورد تا نخستين 
پروژه مشترك آزادراهي ميان ايران و تركيه 
ــركت  ــود. اكنون ش ــاخته ش در اين محور س
ــغول  ــه اي با همكاري دولت ايران مش تركي
ــتند تا بزودي  ــام مراحل ابتداي كار هس انج
ــروع كنند.براساس  ــاخت  آزادراه را ش كار س
مصوبه دولت با وجود مشكالت مالي، ساخت 
ــال آغاز  اين آزادراه بايد حداكثر تا دي ماه امس
ــي پروژه كه از  ــود، بنابراين عمليات اجراي ش

ــور است،  مهم ترين پروژه هاي آزادراهي كش
در چند ماه آينده شروع مي شود.

ــدـ  بازرگان به عنوان  آزادراه تبريزـ  مرن
ــيرهاي احياكننده جاده ابريشم،  يكي از مس
ــمار  ــي از آزادراه تهرانـ   بازرگان به ش بخش
مي رود كه مسير ميان تهران و مرز بازرگان را 
كوتاه تر كرده، با اتصال به مرز كشور تركيه و 
پس از آن كشورهاي اروپايي، شبكه ترانزيتي 

شرق به غرب را تكميل مي كند.
ــد  ــزـ  بازرگان كه از نظر رش ــور تبري مح
ترانزيت و حمل و نقل بين المللي كاال اهميت 
زيادي دارد، به طول 253 كيلومتر، نخستين 
ــرمايه گذار  ــوي س ــت كه از س آزادراهي اس
ــور اجرا مي شود كه براساس  خارجي در كش
ــي طرح ــع مال ــد، از مناب ــرارداد، 35 درص  ق

ــتمالك اراضي از سوي دولت و   به اضافه اس
65 درصد از سوي سرمايه گذار انجام مي شود.

دوران مشاركت اين پروژه 23 سال؛ شامل 5 
سال مطالعه و ساخت و 18 سال بهره برداري 
ــال  ــاس برآوردها از س ــده كه براس اعالم ش
ــورت  ــه ص ــروژه ب ــرداري از پ 1396 بهره ب
تدريجي آغاز خواهد شد.پيش بيني ها حاكي  
است، با اتمام ساخت اين آزادراه، تردد روزانه 
در محور تبريزـ  مرند در سال 1398، 17 هزار 
و براي محور مرندـ  بازرگان، 6800 خودروي 
ــزان تردد  ــواري خواهد بود.همچنين مي س
ــواري در محور  ــراي خودروهاي س روزانه ب
ــال 1408، 20 هزار خودرو  تبريزـ  مرند در س
ــال،  ــور مرندـ  بازرگان در همان س  و در مح

12 هزار خودرو پيش بيني شده است.

آغاز ساخت پروژه تبريزـ  بازرگان تا دي  ماه
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